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Sygeplejersken Tai Hui bad mig komme og 
fortælle juleevangeliet på plejehjemmet. Ingen 
anden præst havde tid. Hun er den eneste 
kristne på hjemmet, og det er åbenbart en større prøvelse for hende. Da hun kom i praktik, 
forsøgte de at skræmme hende væk ved at lægge buddhistiske sutraer (hellige skrifter) i hendes 
nærhed og fortælle hende historier om afdøde beboere, som spøgte. Først efter tre måneder 
accepterede de hende. "Nogle gange bilder de sig selv ind, at vi er den onde selv," siger hun. "De 
ved intet om kristendom."

Tai Hui kluk-ler, mens hun fortæller. Hun har for længst erfaret, at når hun tilhører Jesus, er der 
ingen af ånderne, der kan røre hende. 

"Deres hjerter er så hårde, og de kender mig for godt, så de vil ikke høre efter. Så klart og enkelt, 
som du fortalte det, har de garanteret aldrig hørt det før." sagde hun.  "Indtil i dag har de fleste 
troet, at julen handler om, at julemanden kommer, og så skal vi danse. Andet budskab kender de 
ikke." Foruden juleevangeliet sang vi ‘Glade Jul’ to gange. 

En dag sagde pastor Hsu: “I Taiwan bruger vi al vores energi på at lære at være kristne. Vi er 
dårlige til at argumentere for, hvorfor det er en god ide at skifte fra en anden religion til at tro på 
Jesus. Det håber jeg, at du kan hjælpe os med.”

Tænk at kunne være her og deltage i i det hele. I skrivende 
stund er jeg kommet hjem fra den traditionsrige tur, hvor de 
unge synger i beboelseskvarterne og råber englenes budskab 
mellem husene (temperaturen er lige nu 20 om dagen og 14 
om natten. Den har været [helt] nede på 9 grader).

Med denne lille hilsen vil jeg ønske jer alle en velsignet jul og 
et godt nytår. Tak for den støtte, nogle af jer har ydet. Kr. 
2100 kom der ind i november igennem Missionsfonden.
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Ca. 100 beboere lyttede til juleevangeliet på plejehjemmet . Kun 1/10 er kristne


